
Hýčkejte svou alma mater 
Závěrečná zpráva k projektu na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě 

 

Název projektu: Souboj kapel PřF UP 

Jměno a přijímení žadatele: Tereza Nedjalková 

Studijní obor: Matematika, Informatika se zaměřením na vzdělávání 

E-mail: tereza.nedjalkova01@upol.cz 

Ve spolupráci s První Organizací Studentů Přírodovědy Olomouc (POSPOL) a organizačním týmem Majáles UP se během 
března-dubna 2016 uskutečnil Souboj kapel Přírodovědecké fakulty UP. V rámci souboje se mohli studenti i zaměstnanci 
PřF UP přihlásit se svou kapelou jakéhokoliv žánru a předvést návštěvníkům svou tvorbu.  

Cílem projektu bylo seznámit se s hudební tvorbou studentů UP, umožnit začínajícím kapelám vystoupit v jednom 
z nejnavštěvovanějších studentských klubů v Olomouci a utkat se o možnost zahrát si na Majálesu UP 2016.  
Celkem šest přihlášených kapel se postupně utkalo ve dvou soutěžních kolech, která se konala v prostorách 15 minut 
music club.  
První kolo se uskutečnilo v úterý 22. března 2016 od 19:00 hod a vystoupily zde celkem tři kapely – RoHan, Goofy Cow a 
Breaking The Cycle. Následně vzhledem k hlasování diváků do finálového kola postoupila kapela Breaking the Cycle.  
Druhé kolo se uskutečnilo v úterý 5. dubna 2016 od 19:00 hod a utkaly se kapely Třetí Dáma, No Doe a Emerald Shine. 
Na základě diváckého hlasování do finále postoupila kapela Emerald Shine, ale porota se shodla, že využije možnost 
darovat tzv. Divokou kartu a poslala do finále i kapelu No Doe.  
Ve finálovém kole, které se konalo v úterý 19. dubna 2016 od 19:00 bohužel nakonec vystoupily pouze dvě 
z postupujících kapel z důvodu indispozice jednoho člena Emerald Shine.  
Ve finálovém kole se hlasující diváci i porota jednoznačně shodli na výsledku souboje a na Majálesu UP si zahrála kapela 
No Doe.  
 
Všechna kola probíhala za smluvené partnerské podpory od PřF UP, 15 Minut music club (místo konání souboje), 
Pevnosti Poznání, restaurace Špagetárna a Bufetu sídlícím na PřF. Jednotlivé subjekty darovaly do soutěže různé 
předměty, poukázky či slevy pro oceněné kapely.  

Cílovou skupinou akce byli studenti a zaměstnanci UP a fanoušci přihlášených kapel z Olomouce a blízkého okolí. 
Očekávaná účast na akci byla za všecha tři kola 200-250 návštěvníků, ale nakonec během tří soutěžních kol přišlo mimo 
tým organizátorů více než 300 osob.  

Celá akce byla propagována pomocí plakátů a letáků v prostorách PřF, hlavní menzy a kolejí, dále prostřednictvím 
monitorů na PřF, v kalendáři akcí na webu PřF, na webových stránkách POSPOLu a na facebookových stránkách 
POSPOLu, 15 minut music club, Přírodovědecké fakulty UP, Majálesu UP a skupiny UPdate. Odkazy na propagující 
stránky přikládám v Příloze 1. Fotky z akcí v Příloze 2.  

  



Příloha 1 – Propagace Souboje: 

Leták: 

 

 

https://www.facebook.com/events/1200767946607989/?active_tab=discussion 

https://www.facebook.com/events/988941964514800/ 

http://pospol.upol.cz/calendar.htm 

http://pospol.upol.cz/?id=79  



 

Příloha 2 - Fotoreport z akcí 





 











 

 

Fotograf: 

Petr Klempa 


